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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103757-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódż: Usługi pielęgnacji drzew
2017/S 056-103757

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Konstantynowska 8/10
Łódż
94-303
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Helman
E-mail: zamowienia@zzm.lodz.pl 
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zzm.lodz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorzadowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w Parku im. ks. J. Poniatowskiego i na cmentarzach komunalnych w Łodzi
w 2017 r.
Numer referencyjny: ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017

II.1.2) Główny kod CPV
77211500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
[powołana w treści nieniejszego ogłoszenia numeracja jest tożsama z numeracją w SIWZ]
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3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na pielęgnacji starodrzewia dla potrzeb
Zarządu Zieleni Miejskiej w Parku im. ks. J. Poniatowskiego i na cmentarzach komunalnych w Łodzi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia na cmentarzach komunalnych w Łodzi w 2017 r.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów sanitarno-
pielęgnacyjnych na starodrzewiu rosnącym na cmentarzach komunalnych w Łodzi, w tym na:
3.1.1.1.1 Usuwaniu gałęzi obumarłych oraz nadłamanych,
3.1.1.1.2 Usuwaniu jemioły, przycięcie gałęzi w celu utrzymania uformowanego i prawidłowego kształtu korony,
3.1.1.1.3 Bieżącym usuwaniu większych gałęzi i zrębkowaniu pozostałych,
3.1.1.1.4 Uporządkowaniu terenu bezpośrednio po zakończeniu prac,
3.1.1.1.5 Oznakowaniu drzew, przy których wykonano zabiegi znaczkami z trwałego materiału (tworzywo
sztuczne lub nierdzewny metal) z numerem: ,,kolejny w zadaniu/17”,
3.1.1.1.6 Sporządzeniu wykazu tabelarycznego drzew objętych zabiegami, z podaniem numeru kolejnego
zgodnego z założonym znaczkiem, lokalizacji, obwodu pnia,
3.1.1.1.7 Wykonanie 4 tablic pamiątkowych o wymiarach 40x30 cm z nazwą zadania, logotypem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i kwotą dofinansowania. Tablice
należy zamontować w miejscach wskazanych przez kierowników poszczególnych cmentarzy. Tablica powinna
zostać wykonana z materiału typu Dibond o grubości 3 mm. Szczegóły dotyczące wyglądu tablicy oraz montażu
będą uzgodnione z Zamawiającym.
3.1.1.2 Wymagania Zamawiającego:
3.1.1.2.1 Zamawiający przewiduje konieczność wykonania prac w koronach drzew metodą alpinistyczną.
3.1.1.2.2 Czas wykonywania robót: dni robocze w godz. 800-1500, po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu
z kierownikami poszczególnych nekropolii tak, aby prowadzenie prac nie zakłócało odbywających się ceremonii
pogrzebowych.
3.1.1.2.3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy należyte zabezpieczenie terenu prowadzonych prac z
uwzględnieniem znajdujących się w pobliżu grobów.
Łączna ilość wszystkich drzew do pielęgnacji na cmentarzach: 114 szt.
3.1.1.4 Miejsce wykonywania usług:
3.1.1.4.1 Cmentarz Komunalny ,,Doły”, Al. Palki 9, Łódź,
3.1.1.4.2 Cmentarz Komunalny ,,Szczecińska”, ul. Hodowlana 28/30, Łódź,
3.1.1.4.3 Cmentarz Komunalny ,,Zarzew”, ul. Przybyszewskiego 325, Łódź
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3.1.1.5 Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
3.1.1.5.1 Szkic CK ,,Doły” wraz z usytuowaniem poszczególnych drzew do pielęgnacji.
3.1.1.5.2 Szkic CK ,,Szczecińska” wraz z usytuowaniem poszczególnych drzew do pielęgnacji.
3.1.1.5.3 Szkic CK ,,Zarzew” wraz z usytuowaniem poszczególnych drzew do pielęgnacji.
3.1.1.6 Główny kod CPV: 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew.
3.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót
pielęgnacyjnych oraz porządkowych (tj. w szczególności prace porządkowe, zrębkowanie gałęzi, oznakowanie
drzew) składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy, w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zespół pilarzy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 13/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka drzew, karczowanie krzewów i samosiewów w ramach rewaloryzacji
Parku im. ks. J. Poniatowskiego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1.2 Część 2 – Pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka drzew, karczowanie krzewów i samosiewów w ramach
rewaloryzacji Parku im. ks. J. Poniatowskiego.
3.1.2.1 Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni (119 szt.).
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3.1.2.1.1 wycięcie drzewa,
3.1.2.1.2 wyfrezowanie pnia wraz z wierzchnimi korzeniami na głębokość 15 cm poniżej poziomu gruntu,
3.1.2.1.3 uzupełnienie ziemi urodzajnej i wyrównanie zgodnie z poziomem trawnika,
3.1.2.1.4 posianie trawy (2 dkg/m2),
3.1.2.1.5 niezwłoczny wywóz drewna, gałęzi i zanieczyszczeń.
Drewno pozyskane przy wycince drzew przechodzi na własność Wykonawcy, wartość pozyskanego drewna
należy uwzględnić przy wycenie usługi.
3.1.2.2 Karczowanie krzewów i samosiewów (3 205 m2).
3.1.2.2.1 wycięcie krzewów i samosiewów wraz z korzeniami na głębokość min. 20 cm
3.1.2.2.2 przekopanie terenu po wykarczowanych krzewach
3.1.2.2.3 rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 5 cm
3.1.2.2.4 posianie trawy (2 dkg/m2) i uwałowanie
3.1.2.2.5 niezwłoczny wywóz odpadów.
3.1.2.3 Pielęgnacja drzew (402 szt.)
3.1.2.3.1 usuwanie gałęzi obumarłych oraz nadłamanych;
3.1.2.3.2 usuwanie zainfekowanych konarów i gałęzi oraz jemioły;
3.1.2.3.3 usuwanie gałęzi kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
3.1.2.3.4 przycięcie gałęzi w celu utrzymania formowanego kształtu korony;
3.1.2.3.5 zastosowanie wiązań elastycznych (18 szt.);
3.1.2.3.6 zastosowanie podpór pnia i konarów drzewa (12 szt.)
3.1.2.3.7 na bieżąco: wywożenie większych gałęzi i zrąbkowanie pozostałych;
3.1.2.3.8 porządkowanie terenu bezpośrednio po zakończeniu prac, w razie potrzeby rekultywacja terenu;
3.1.2.3.9 oznakowanie drzew przy których wykonano zabiegi znaczkami z trwałego materiału (tworzywo
sztuczne lub nierdzewny metal) z numerem: „nr kolejny w zadaniu/17”. Ponadto należy zdjąć (wyjmując
gwoździe) znaczki z poprzednich zabiegów i usunąć je zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, przy
założeniu, że na każdym drzewie będzie do zdjęcia 1 znaczek;
3.1.2.3.10 sporządzenie wykazu tabelarycznego drzew objętych zabiegami, z podaniem: numeru kolejnego
zgodnego z założonym znaczkiem, lokalizacji, obwodu pnia.
3.1.2.3.11 prace w konarach drzew winny być wykonywane wyłącznie z lin (metodą alpinistyczną).
3.1.2.4 Pielęgnacja krzewów (2 843,5 m2)
3.1.2.4.1 usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub
urządzeniami technicznymi
3.1.2.4.2 uformowanie typowego dla gatunku kształtu korony krzewów
3.1.2.4.3 odcięcie brzegów trawnika wokół krzewów
3.1.2.4.4 wyściółkowanie podłoża pod krzewami przekompostowaną korą z drzew iglastych, warstwą o grubości
5 cm
3.1.2.4.5 niezwłoczny wywóz odpadów organicznych
3.1.2.5 Miejsce wykonywania: Park im. ks. J. Poniatowskiego – ul. A. Żeromskiego, al. A. Mickiewicza, ul.
Radwańska, al. Jana Pawła II, ul. Parkowa (działka 5/32, 5/1, 15 obręb P-28).
3.1.2.6 Dokumentacja wykonawcza wykonana przez Biuro Opracowywania Projektów Inżynierii Komunikacyjnej
LISPUS z Chełma (mapy, tabele z wykazem roślin wyznaczonych do wycinki lub pielęgnacji itp.).
3.1.2.7 Główny kod CPV: 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew.
Dodatkowe kody CPV:
77211400 -6 Usługi wycinania drzew
77313000 -7 Usługi utrzymania parków
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3.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót
pielęgnacyjnych oraz porządkowych (tj. w szczególności prace porządkowe, zrębkowanie gałęzi, oznakowanie
drzew) składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy, w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zespół pilarzy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2017
Koniec: 30/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
UWAGA! W związku z faktem iż w sekcji II.2.7) Ogłoszenia system nie dopuszcza możliwości określenia
rozpoczęcia terminu realizacji zamówienia w sposób opisowy – wskazany tam termin jest jedynie orientacyjny.
Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 30.10.2017 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.3 posiadają zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację przedmiotowego zamówienia
5.3.1 Część 1 – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.3.2 Część 2 – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność techniczną i zawodową w tym:
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5.3.2.1 dysponował jedną osobą nadzorującą prace w zakresie zieleni w parku zabytkowym spełniającą warunki
określone w art. 37 b ust.1 Ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397, 774 i 1505),
5.3.2.2 dysponował dwiema osobami do wykonywania prac o charakterze technicznym przy zieleni w parku
zabytkowym, spełniającymi warunki określone w art. 37 b ustęp 3 ww. Ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397, 774 i 1505),
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Stosownie do wymogów określonych w Załączniku nr 5, Część C ust. 11 lit. c Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 41 pkt 7 i 7a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, iż o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ww. ustawy oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu na potwierdzenie czego zobowiązani są złożyć:
8.2 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 2 do SIWZ (plik w formacie XML);
8.3 Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html (podstrona
dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
8.4 Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza jest
zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej i brak podstaw wykluczenia:
8.4.1 (dotyczy części 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za świadczone usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
8.4.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8.4.3 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
8.4.4 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
8.4.5 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
Szczegółowo zakres i forma ww. dokumentów oraz zasady ich składania, w szczególności informacja o
dokumentach dotyczących podmiotów lub osób posiadających siedzibę / miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, określone zostały w pkt. 5-8 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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Zgodnie z załącznikiem nr 4a-b do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/04/2017
Czas lokalny: 08:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul.
Konstantynowska 8/10 (sala konferencyjna I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2018 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
11.1 Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
11.1.1 Dla części I: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
11.1.2 Dla części II: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowo zasady wnoszenia i zwrotu wadium zostały określone w pkt. 11 SIWZ
Zamawiający nie przewiduje:
22.1.1 zawarcia umowy ramowej,
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22.1.2 składania ofert wariantowych,
22.1.3 rozliczania w walutach obcych,
22.1.4 aukcji elektronicznej,
22.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
22.1.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
22.1.7 udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
21.1 Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Ustawy i są uregulowane w dziale VI Ustawy
21.2 Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
21.2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
21.2.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
21.2.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.
21.2.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.2 i 18.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
21.2.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub0 zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
21.2.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu
21.2.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
21.2.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

